
~ 1 ~ 

Licenční smlouva 
uzavřená podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, (dále jen „Občanský zákoník“), a dle zákona č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“)  

(dále jen „Smlouva“) 

Číslo Nabyvatele: MV- 83669-29/OPF-2018 

Číslo Poskytovatele: DSD-0365-2019 

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

kontaktní adresa: 

IČ: 00007064 

ID datové schránky: 6bnaawp 

zastoupená: Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů 
informačních a komunikačních technologií 

(dále jen „Nabyvatel“), 

a 

Poskytovatel: DATASYS s.r.o. 

se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 

28862 

zastoupený/á:

IČO: 61249157 

DIČ: CZ61249157 

ID datové schránky: sy9x6s6 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „Poskytovatel“)  

2. PREAMBULE

1. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou
zakázku s názvem „Pořízení SW produktů a související podpory pro Centrálu
systému Czech POINT – 1. etapa“ (dále jen "veřejná zakázka"), zadávanou
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Nabyvatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) realizovaného v Národním elektronickém nástroji, evidovaném pod číslem 

N006/18/V00013721.  

2. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen dodávku a související služby ve sjednaném
rozsahu, účelu a za sjednanou cenu zajistit. Poskytovatel odpovídá za zajištění plnění dle
této Smlouvy jako celek i v případě smluvně zajištěného poddodavatele, jakoby poskytoval

plnění sám.

3. Poskytovatel prohlašuje, že na základě svých podnikatelských oprávnění je oprávněn a
schopen poskytovat plnění řádně a kvalitně dle požadavků této Smlouvy.

4. Dílčí části předmětu plnění budou hrazeny z projektu Doplnění a modernizace
technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy (reg.
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810), který je financován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen
„Projekt“).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele umožnit Nabyvateli užití softwarových
produktů, jejichž podrobnější specifikace a počet jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy
(dále též „Softwarové produkty“). Předmět plnění této Smlouvy zahrnuje fyzické dodání
licenčních listů, pokud je výrobce dodává, či dodání licenčních / autorizačních kódů
k zajištění oprávněnosti užití příslušných Softwarových produktů.

2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Poskytovatele poskytnout Nabyvateli související
podporu (maintenance) při užívání Softwarových produktů, a to způsobem a minimálně
v rozsahu, který je podrobněji specifikován v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Služby
podpory“).

3. Předmětem této Smlouvy není instalace Softwarových produktů na hardwarovém vybavení
Nabyvatele a uvedení Softwarových produktů do provozu.

4. Nabyvatel se zavazuje za užívání Softwarových produktů a za Služby podpory zaplatit
cenu, a to ve výši a způsobem uvedeným v této Smlouvě.

4. MÍSTO, ZPŮSOB A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění je pracoviště Nabyvatele na adrese: 

2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit užití Softwarových produktů nejpozději 14 dní po nabytí
účinnosti Smlouvy. O zpřístupnění užití Softwarových produktů sepíší obě Smluvní strany

předávací a následně i akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran.

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby podpory po dobu dvou let následujících po
zpřístupnění užití Softwarových produktů. U operačního systému SUSE Linux Enterprise

Server a Zabbix budou Služby podpory ve formě subscription poskytovány po dobu 36

měsíců.

4. Poskytovatel je povinen zpřístupnit užití Softwarových produktů prostřednictvím poskytnutí
odkazu na internetovou adresu (např. ve formě hypertextového odkazu), ze které bude
moci Nabyvatel stáhnout jednotlivé Softwarové produkty, a současně prostřednictvím
předání aktivačních klíčů k jednotlivým Softwarovým produktům.
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5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

1. Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této Smlouvy v souladu s platnými 
právními předpisy a s veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Poskytovatel 
prohlašuje, že jím poskytované plnění je prosto práv třetích osob, zejména žádné jeho 

plnění neporušuje autorská nebo průmyslová práva třetích osob. Pokud by toto prohlášení 
poskytovatele neodpovídalo skutečnosti, je objednatel oprávněn požadovat po 
poskytovateli náhradu škody, která mu vznikla porušením práv třetích osob a uplatňováním 
jejich nároků s tím spojených, v plné výši. 

2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit užití Softwarových produktů v rozsahu a termínech spe-
cifikovaných touto Smlouvou a informovat Nabyvatele o všech skutečnostech, které by 
mohly ovlivnit plnění předmětu Smlouvy. Zjistí-li Poskytovatel překážky, které znemožňují 
zpřístupnění užití Softwarových produktů či poskytování Služeb podpory dohodnutým způ-
sobem či ve stanovených termínech, je povinen to neprodleně písemně oznámit Nabyvateli 

a navrhnout mu změnu v řešení. Jakékoliv změny v řešení podléhají písemnému schválení 
Nabyvatelem. 

3. Poskytovatel si je plně vědom způsobu spolufinancování předmětu plnění této Smlouvy 

finančním příspěvkem EU prostřednictvím programu Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž prohlašuje, že se náležitě seznámil se 
všemi podmínkami stanovenými tímto programem. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je 
srozuměn s rizikem sankcí finančního charakteru, které mohou být Nabyvateli uloženy 
v případě porušení některých závazných podmínek pro realizaci Projektu. Poskytovatel se 

zavazuje vyvarovat se především takových porušení této Smlouvy, která by mohla vést ke 
vzniku škody Nabyvateli v podobě sankcí finančního charakteru pro neplnění některých 
závazných podmínek pro realizaci Projektu, a to zejména porušení spočívající v neúplném 

či opožděném poskytnutí předmětu plnění, v neodstranění záručních vad v souladu 

s podmínkami Smlouvy apod. 

4. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu 
Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel dodržet. 

5. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (např. Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

6. Poskytovatel má právo použít jméno a logo Nabyvatele ve svých referenčních listinách a 

uvést údaje o předmětu a hodnotě dodávky. 

7. Poskytovatel není oprávněn postoupit třetí straně jakákoliv práva, nároky či pohledávky 
plynoucí z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele.  

8. Pokud Poskytovatel prokázal prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v 
nabídce část kvalifikace, může být takový poddodavatel nahrazen pouze takovým 
poddodavatelem, který splňuje odpovídající část kvalifikačních předpokladů. V takovém 
případě je Poskytovatel povinen předložit Nabyvateli doklady prokazující splnění 
příslušných kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem nejpozději při uzavření 
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příslušného dodatku ke Smlouvě. Seznam poddodavatelů, které Poskytovatel využije při 
plnění předmětu této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy. 

9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
služeb z veřejných výdajů. 

10. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (předání předmětu 
plnění Nabyvateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI NABYVATELE 

1. Nabyvatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost, která je nezbytná k řádnému 
plnění Smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je povinen informovat Nabyvatele o rozsahu 

a charakteru požadované součinnosti nejméně 3 pracovní dny předem, a to prostřednictvím 
listinné či elektronické zprávy adresované kontaktní osobě Nabyvatele. V případě, že 
Nabyvatel neposkytuje součinnost nezbytnou pro řádné plnění povinností Poskytovatele, je 

Poskytovatel povinen jej písemně vyzvat ke zjednání nápravy a stanovit dodatečný termín 
pro poskytnutí potřebné součinnosti. Nesplní-li Poskytovatel tyto své povinnosti, nese 

odpovědnost za prodlení s dodávkou předmětu plnění, jako kdyby Nabyvatel poskytoval 

součinnost řádně. 

2. Nabyvatel je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou převzít řádně a včas 
poskytnutou dodávku a zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu ve stanovených termínech.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena zahrnuje odměnu za licenci Softwarových produktů i odměnu za Služby podpory. 
Cena zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele přímo či nepřímo související s poskytnutím 
předmětu plnění v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy včetně veškerých vedlejších nákladů, 
které je Poskytovatel nucen vynaložit k řádnému plnění veškerých svých závazků z této 

Smlouvy.  

2. Nabyvatel požaduje s ohledem na pravidla tvorby státního rozpočtu rozčlenit celkovou 
částku předmětu plnění ve třech fakturačních milnících. První fakturační milník je stanoven 

ke dni zpřístupnění užití Softwarových produktů. Cena hrazená v 1. fakturačním milníku 
zahrnuje odměnu za licence a odměnu za Služby podpory v prvním roce provozu. Druhý 
fakturační milník je stanoven na roční výročí zpřístupnění užití Softwarových produktů. 

Cena hrazená ve 2. fakturačním milníku zahrnuje odměnu za Služby podpory v druhém 
roce provozu. Třetí fakturační milník je stanoven na druhé výročí zpřístupnění užití 
Softwarových produktů. Cena hrazená ve 3. fakturačním milníku zahrnuje odměnu za 
Služby podpory v třetím roce provozu. 

3. Cena za plnění předmětu Smlouvy za dobu trvání Smlouvy je sjednána v celkové výši 
7 889 332 Kč bez DPH. DPH ve výši 21% činí ke dni podpisu Smlouvy 1 656 759,72 Kč. 

Cena s 21% DPH činí 9 546 091,72 Kč. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná.  

4. Nabyvatel se zavazuje uhradit cenu za plnění předmětu Smlouvy ve třech splátkách: 

a) Cena hrazená v 1. fakturačním milníku je sjednána ve výši 5 101 888 Kč 

bez DPH.  
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b) Cena hrazená v 2. fakturačním milníku je sjednána ve výši 1 393 722 Kč 

bez DPH.  

c) Cena hrazená v 3. fakturačním milníku je sjednána ve výši 1 393 722 Kč 

bez DPH. 

5. Nabyvatel se zavazuje uhradit jednotlivé splátky ceny předmětu plnění Smlouvy na základě 
daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Daňové doklady nesmí být vystaveny 
dříve než v den příslušného fakturačního milníku. Daňové doklady musí obsahovat 
náležitosti dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle  
§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

6. DPH bude Poskytovatel účtovat v zákonné sazbě účinné v den zdanitelného plnění.  

7. Daňové doklady, na kterých budou fakturovány odměny za licence Softwarových produktů, 
které jsou spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (viz Příloha č. 1 Smlouvy), budou 
obsahovat text, kterým se identifikuje podpořený Projekt "Doplnění a modernizace 
technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy (reg. 
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810), který je financován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.". Odměny za 
licence ostatních Softwarových produktů softwarové licence / práva užití a poskytování 
související Služby podpory (maintenance), budou financována ze státního rozpočtu. 
Rozlišení softwarových licencí / práv užití spolufinancovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a softwarových licencí / práv užití financovaných výlučně ze státního 
rozpočtu je uvedeno v Příloze č. 1 Smlouvy. 

8. Daňové doklady pro 1. fakturační milník mohou být vystaveny teprve až po akceptaci 
předání Softwarových produktů. V daňových dokladech pro 1. fakturační milník, které 
zahrnují cenu softwarových produktů SUSE Linux Enterprise Server a Zabbix, musí být 
samostatně vyčísleny ceny licencí a ceny služeb podpory. 

9. Součástí (přílohou) každého daňového dokladu 1. fakturačního milníku bude oboustranně 
podepsaný předávací protokol o předání a akceptaci zpřístupnění užití Softwarových 
produktů (čl. 4 odst. 2 této Smlouvy).  

10. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Nabyvateli. Pokud bude faktura doručena v období mezi 16. prosincem 
a 28. únorem roku následujícího, Smluvní strany se dohodly, že na žádost Nabyvatele 
Poskytovatel prodlouží splatnost faktury na 60 kalendářních dní ode dne doručení. Za dobu 
úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu Nabyvatele ve prospěch 
Poskytovatele.  

11. Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v korunách českých. 

12. Nabyvatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo 
k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených 
právních předpisů anebo byl-li doklad vystaven v rozporu s podmínkami stanovenými touto 
Smlouvou (např. předčasně či bez potřebných příloh). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů, 
resp. 60 dnů v případě postupu dle čl. 7 odst. 10 Smlouvy, počne plynout ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu Nabyvateli. 

13. Nabyvatel neposkytuje zálohové platby.  
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14. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je-li 

Poskytovatel plátcem DPH, pak dále prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, na který má Nabyvatel zaplatit cenu předmětu plnění, je účtem Poskytovatele, 
který byl zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy zajistí, aby účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy byl účtem zveřejněným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li Poskytovatel schopen zajistit splnění 
závazku dle předcházející věty, je povinen iniciovat uzavření dodatku k této Smlouvě, jehož 
předmětem bude nahrazení bankovního účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy jiným 
bankovním účtem Poskytovatele, který byl zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V období předcházejícím sepsání takového 
dodatku, není Poskytovatel oprávněn dovolávat se změny bankovního účtu vůči Nabyvateli. 

15. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Nabyvateli o tom, že nastaly níže uvedené 
skutečnosti, anebo o tom, že existuje riziko, že níže uvedené skutečnosti nastanou: 

a) podání insolvenčního návrhu proti Poskytovateli,  

b) skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 až 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

16. Nabyvatel je v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, oprávněn zaplatit částku odpovídající dani z přidané hodnoty z příslušné části 
ceny předmětu plnění přímo na účet příslušného správce daně namísto na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, pokud:  

a) Poskytovatel vyrozumí Nabyvatele o skutečnostech uvedených v čl. 7 bodě 15 této 
smlouvy, 

b) Nabyvatel se věrohodným způsobem dozví, že nastala některá ze skutečností 
uvedených v čl. 7 bodě 15, anebo že existuje riziko, že některá z takových 
skutečností v dohledné době může nastat, 

c) Poskytovatel poruší některou ze svých povinností uvedených v čl. 7 bodech 14 a 15 

anebo se některé prohlášení Poskytovatele, které je uvedeno v čl. 7 bodě 14, ukáže 
jako nepravdivé. 

17. Zaplatí-li Nabyvatel částku odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně 
v souladu s tímto ustanovením Smlouvy, je povinen o tom písemně informovat 
Poskytovatele a doložit mu zaplacení daně na jeho účet odpovídajícími doklady. 

18. Jsou-li splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení Smlouvy, považuje se uhrazení 
ceny bez DPH (fakturované částky) na účet Poskytovatele za řádné splnění závazku 
Nabyvatele zaplatit cenu ve smyslu této Smlouvy. 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Poskytovatel poskytuje záruku na jednotlivé Softwarové produkty. Záruční doba se 
sjednává v délce odpovídající době, po jakou je Poskytovatel povinen poskytovat Služby 
podpory k příslušným Softwarovým produktům. 
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2. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání záruční doby zajistit plnou funkčnost 
Softwarových produktů. Nabyvatel se zavazuje informovat Poskytovatele o vadách, které 
se u Softwarových vyskytnou během trvání záruční doby.  

3. Poskytovatel se zavazuje zajistit odstranění vady ve lhůtě stanovené Poskytovatelem 
v oznámení vady. Není-li tato lhůta výslovně stanovena, je Poskytovatel povinen odstranit 
reklamované vady nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení reklamace. 

4. Poskytovatel je povinen reklamované vady odstranit především prostřednictvím Služeb 
podpory. Není-li možné oznámenou záruční vadu odstranit prostřednictvím Služeb 
podpory poskytovaných Poskytovatelem, bude vada odstraněna způsobem a za 
podmínek stanovených v licenčních podmínkách výrobce příslušného Softwarového 
produktu. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje poskytnout Nabyvateli nezbytnou 
součinnost při notifikaci vady výrobci Softwarového produktu. Povinnost Poskytovatele 
zajistit odstranění reklamované záruční vady je považována za splněnou tím, že dojde 
k notifikaci vady výrobci Softwarového produktu. 

5. V případě, že by u některého ze Softwarových produktů došlo během záruční doby 
z iniciativy výrobce k rozdělení daného Softwarového produktu na více produktů, které 
společně mají zajišťovat plnění minimálně takových funkcionalit, které zajišťoval daný 
Softwarový produkt v okamžiku před rozdělením, zavazuje se Poskytovatel v rámci své 
záruční odpovědnosti přijmout taková opatření, prostřednictvím kterých zajistí, že 
Nabyvatel bude mít po celou dobu trvání záruky k dispozici funkcionality zajišťované 
Softwarovým produktem v rozsahu a kvalitě, v jakém byly zajišťovány před rozdělením 
Softwarového produktu na více samostatných produktů. Tato opatření mohou podle 

okolností případu zahrnovat například pořízení licence ke všem nástupnickým produktům 
a následně zpřístupnění těchto užívacích práv Nabyvateli, jakož i poskytnutí souvisejících 
služeb podpory Nabyvateli. 

9. ROZSAH A CHARAKTER UŽÍVACÍCH PRÁV 

1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje nevýhradní licence k užívání Softwarových 
produktů na dobu neurčitou.  

2. Způsob užití jednotlivých Softwarových produktů se řídí licenčními podmínkami výrobců 
příslušných Softwarových produktů. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Nabyvateli 

licenční podmínky výrobců jednotlivých Softwarových produktů nejpozději v den 

zpřístupnění užití jednotlivých Softwarových produktů. 

3. Nabyvatel je oprávněn Softwarové produkty užívat v neomezeném územním rozsahu, tj. 
na území celého světa.  

4. Poskytovatel je povinen poskytovat během trvání smluvního vztahu nové verze veškerých 
typů Softwarových produktů, které jsou součástí dodávky, včetně jejich opravných 
aktualizací, záplat a patchů atp. Tato povinnost se neuplatní v případě Softwarového 
produktu Zabbix. 

5. Pokud tato Smlouva stanoví něco jiného než licenční podmínky výrobců vydané 
k jednotlivým Softwarovým produktům, příp. dokumenty, na které tyto licenční podmínky 
odkazují (např. nadnárodní licenční podmínky typu EULA apod.), mají výslovná 
ustanovení této Smlouvy přednost před licenčními podmínkami výrobců. 
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10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že Nabyvatel jako správce osobních údajů ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
zpracovává osobní údaje Poskytovatele a jeho zaměstnanců či členů orgánů (dále jen 
„osobní údaje") pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků podle 
této smlouvy nebo oprávněných zájmů Nabyvatele. 

2. Nabyvatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Poskytovatel poskytne Nabyvateli 
nebo se kterými přijde Nabyvatel do styku v souvislosti s plněním závazku podle této 
Smlouvy, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly Poskytovatelem 

Nabyvateli poskytnuty nebo Nabyvatelem pro účely plnění této Smlouvy shromážděny. 

3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně práv, které je Poskytovatel ve 

vztahu ke zpracování těchto osobních údajů oprávněn u Nabyvatele uplatnit, jsou 

obsaženy v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

11. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

1. Poskytovatel je povinen Nabyvateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny daného 
softwarového produktu bez DPH dle Přílohy č. 3 Smlouvy, a to za každý započatý den 

prodlení s plněním povinnosti zpřístupnit Softwarový produkt v termínu uvedeném v čl. 4 
odst. 2 Smlouvy. 

2. Poskytovatel je povinen Nabyvateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny 

Služeb podpory vztahujících se k příslušnému Softwarovému produktu dle Přílohy č. 3 
Smlouvy za každý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k jednomu či více případů 
neposkytování Služeb podpory řádně a včas v souladu s požadavky stanovenými touto 
Smlouvou. 

3. Za prokázané porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je 
Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případ právními předpisy stanovené informační povinnosti (např. finančních kontrol, 
předkládání monitorovacích zpráv a výkazů pro účely schválení financování). 

4. Poskytovatel je povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
případ porušení povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 1 Smlouvy či některé z povinností 
vyplývajících z čl. 9 Smlouvy. 

5. Při nedodržení termínu splatnosti faktur je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Vznikem nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Nabyvatele 

na náhradu vzniklé škody. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Nabyvatele 

na náhradu škody v plné výši. 

7. Smluvní pokutu uhradí Poskytovatel na bankovní účet Nabyvatele ve lhůtě splatnosti 30 
dnů od doručení jejího vyúčtování. 

8. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 
závazků druhé smluvní strany. 

9. Odstoupí-li Nabyvatel od Smlouvy a současně se toto odstoupení vztahuje na plnění, 
které již bylo Poskytovatelem dodáno a Nabyvatelem uhrazeno, je Poskytovatel povinen 
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vrátit uhrazenou cenu předmětu plnění či její část nejpozději do 5 pracovních dnů od 
účinnosti odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Nabyvatel od Smlouvy pouze v rozsahu 

určité části předmětu plnění a současně před odstoupením došlo k úhradě ceny části 
předmětu plnění dotčené odstoupením, je Poskytovatel povinen vrátit cenu dané části 
předmětu plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení. Neuhradí-li 
Poskytovatel cenu předmětu plnění či její část, kterou je povinen vrátit, včas, je povinen 
uhradit Nabyvateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. 

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, bude vzájemná smluvní korespondence 
Poskytovateli i Nabyvateli doručována do datové schránky uvedené v článku 1 této 
smlouvy. Pokud Poskytovatel nemá zřízenou datovou schránku, pak písemnosti budou 
doručovány na adresu sídla, resp. kontaktní adresu smluvní strany. Vyskytnou-li se 

pochybnosti o doručení konkrétní písemnosti, nebo jestliže Poskytovatel nebo Nabyvatel 

doručení písemnosti jakkoli zmaří, bude taková písemnost považována za doručenou 
druhé straně desátý den po jejím odeslání do výše uvedené datové schránky či na 
uvedenou adresu sídla Poskytovatele nebo Nabyvatele, a to bez ohledu na skutečnost, 
zda se zde Poskytovatel nebo Nabyvatel fakticky zdržuje či nikoliv. Běžná komunikace 
organizačního a informativního charakteru bude probíhat emailovou komunikací na 
kontakty uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2. V případě, že během trvání smluvního vztahu dojde ke změně sídla smluvní strany či 
změně kontaktních osob, obě smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že o těchto 
změnách se budou vzájemně informovat a zároveň konstatují, že tato změna není 
důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě. 

3. Poskytovatel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy v 
celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky 
vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění a dále s uveřejněním 
této smlouvy na profilu Nabyvatele jakožto zadavatele dle ustanovení § 219 ZZVZ. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna včetně všech případných příloh a dodatků.  

4. V případě pozastavení Projektu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, z důvodu 
rozhodnutí Řídícího orgánu, bude pozastaveno plnění této Smlouvy do opětovného 
pokračování realizace Projektu. O pozastavení Projektu bude Nabyvatel Poskytovatele 

neprodleně informovat. Termín realizace předmětu plnění bude dodatkem k této Smlouvě 
přiměřeně prodloužen.  

13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že 
k podpisu Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá Smlouva platnosti 
dnem, kdy Smlouvu podepsala poslední smluvní strana. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.  

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy pouze ze zákonného důvodu. 

Odstoupení je účinné po uplynutí lhůty 30 dní, která počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Nabyvateli. 
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3. Nabyvatel může od této Smlouvy jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této 
smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se kromě důvodů vyplývajících ze zákona 
dále považuje zejména, jestliže: 

a) na majetek Poskytovatele je vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

b) Poskytovatel vstoupil do likvidace, 

c) dodatečně vyjde najevo, že údaje poskytnuté Poskytovatelem v nabídce podané do 
zadávacího řízení na zakázku uvedenou v preambuli Smlouvy nebyly pravdivé či úplné a 
tato nepravdivost či neúplnost údajů mohla mít za následek nesplnění některé ze 
zadávacích podmínek anebo mohla mít vliv na pořadí nabídek při hodnocení.  

4. Nabyvatel je oprávněn vypovědět zcela či zčásti tuto Smlouvu, pokud jde o závazek 
poskytovat služby podpory ve 2. a 3. roce poskytování těchto služeb. Výpověď se může 
vztahovat ke všem či jen k některým Softwarovým produktům a může se týkat druhého i 
třetího roku poskytování služeb. Výpověď musí být doručena nejpozději 1 měsíc před 
fakturačním milníkem pro rok a Softwarový produkt, kterých se daná výpověď týká. 
Výpověď lze učinit z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. Výpověď musí být doručena 
v listinné formě na adresu sídla poskytovatele anebo v elektronické formě do datové 
schránky poskytovatele. 

14. ROZHODNÉ PRÁVO 

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem 
v účinném znění. 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení, 
ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými místně a věcně příslušnými 
soudy České republiky, pokud nebudou vyřešeny dohodou obou smluvních stran. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými 
a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

2. Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení 
kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich 
klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.  

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné 
ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 

4. Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i po ukončení této Smlouvy, 
přetrvávají i po ukončení této Smlouvy. 

5. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.  
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Specifikace Softwarových produktů. 

Příloha č. 2 – Specifikace Služeb podpory 

Příloha č. 3 - Detailní rozpad ceny 

Příloha č. 4 – Kontaktní osoby smluvních stran 

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů s určením částí plnění 

Příloha č. 6 – Informace o zpracování osobních údajů 

 

Za Nabyvatele: Za Poskytovatele: 

V Praze, dne V Praze, dne 18.3.2019 



Příloha č. 1 ke Smlouvě č. j.: MV- 83669-29/OPF-2018 
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Detailní popis - SW licencí a související podpory pro Centrálu systému Czech POINT - 1. etapa 

Pořadové 
číslo 

SW Typ / označení licence Počet 
licencí 

Zdroj financování 
1. fakturačního 
milníku 

Zdroj 
financování 
2. fakturačního 
milníku 

Zdroj 
financování 
3. fakturačního 
milníku 

1 SUSE Linux 
Enterprise 
Server (SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, x86 & 
x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited 
Virtual Machines, Standard 
Subscription 

22 Státní rozpočet Státní rozpočet Státní rozpočet 

2 SUSE Linux 
Enterprise 
Server (SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, x86 & 
x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual 
Machines, Standard Subscription 

8 Státní rozpočet Státní rozpočet Státní rozpočet 

3 Sentinel NetIQ Sentinel Enterprise 5,000 EPS / 
2,000 Devices License 

1 Evropský fond pro 
regionální rozvoj - 
Integrovaný 
regionální operační 
program 

Státní rozpočet Státní rozpočet 

4 Oracle 12c SE2 - 
Procesor licence 

Oracle 12c Standard Edition 2 – 
licencováno na procesor 

4 Evropský fond pro 
regionální rozvoj - 
Integrovaný 
regionální operační 
program 

Státní rozpočet Státní rozpočet 

5 Zabbix Zabbix – Silver level 1 Státní rozpočet Státní rozpočet Státní rozpočet 

 

 



Příloha č. 2 ke Smlouvě č. j.: MV- 83669-29/OPF-2018 
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Detailní popis služeb podpory pro dílčí SW licence pro Centrálu 
systému Czech POINT - 1. etapa 

 

1. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na každou novou verzi produktu 
nejpozději do 3 týdnů ode dne jejího zveřejnění. Oznámení musí být odesláno 
v listinné podobě na kontaktní adresu zadavatele anebo ve formě emailové zprávy na 
emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele. 

2. SW je dodáván elektronicky prostřednictvím vytvořeného účtů Nabyvatele 
v elektronickém systému poskytovatele Služeb.  

3. Služby podpory zahrnují minimální a nepodkročitelný Nabyvatelem stanovený rozsah. 

 

Služby podpory pro produkty uvedené v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 1-4  

 Kontakt na technickou podporu výrobce – min. v rozsahu 8 hodin 5dní v týdnu  

 Přístup na webovou stránku podpory a znalostní báze 7 dní v týdnu 24 hodin 365 dní 
v roce 

 Opravné a servisní balíčky, bezpečnostní update/patche 7 dní v týdnu 24 hodin 365 
dní v roce 

 Softwarové updaty / nové verze produktu 7 dní v týdnu 24 hodin 365 dní v roce 

 Automatické zasílání notifikací o nových verzích software 

 Přehled o zakoupených produktech a době uhrazené sw podpory - 7 dní v týdnu 24 

hodin 365 dní v roce 
 

 Možnost registrace mailu pro zasílání notifikací o softwarových updatech  

 

Služby podpory pro produkt uvedený v Příloze č. 1 s pořadovým číslem 5  

 Kontakt na technickou podporu výrobce – min. v rozsahu 8 hodin 5dní v týdnu  

 Ostatní služby v úrovni podpory Silver  
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Detailní rozpad ceny - SW licencí a související podpory pro Centrálu systému Czech POINT -1. etapa 

SW Typ / označení licence Počet 
licencí 

Odměna za 1 
licenci bez DPH 

Odměna za licence 
celkem bez DPH 

SUSE Linux 
Enterprise Server 
(SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets 
with Unlimited Virtual Machines, Standard Subscription 

22 0 Kč 0 Kč 

SUSE Linux 
Enterprise Server 
(SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets or 
1-2 Virtual Machines, Standard Subscription 

8 0 Kč 0 Kč 

Sentinel NetIQ Sentinel Enterprise 5,000 EPS / 2,000 Devices 
License, včetně maintenance dle článku 4.2 Zadávací 
dokumentace 

1 3 151 898 Kč 3 151 898 Kč 

Oracle 12c SE2 - 
Procesor licence 

Oracle 12c Standard Edition 2 – licencováno na procesor, 
včetně maintenance dle článku 4.3 Zadávací dokumentace 

4 337 038 Kč 1 348 152 Kč 

Zabbix Zabbix – Silver level 1 0 Kč 0 Kč 

 

SW Typ / označení licence Počet 
licencí 

Odměna za 
služby podpory 
v 1. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby podpory 
v 2. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby podpory 
v 3. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby 
podpory 
celkem bez 
DPH 

SUSE Linux 
Enterprise 
Server (SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, 
x86 & x86-64, 1-2 Sockets with 
Unlimited Virtual Machines, 
Standard Subscription 

22 466 356 Kč 466 356 Kč 466 356 Kč 1 399 068 Kč 
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SW Typ / označení licence Počet 
licencí 

Odměna za 
služby podpory 
v 1. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby podpory 
v 2. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby podpory 
v 3. roce 
provozu bez 
DPH 

Odměna za 
služby 
podpory 
celkem bez 
DPH 

SUSE Linux 
Enterprise 
Server (SLES) 

SUSE Linux Enterprise Server, 
x86 & x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 
Virtual Machines, Standard 
Subscription 

8 85 432 Kč 85 432 Kč 85 432 Kč 256 296 Kč 

Sentinel NetIQ Sentinel Enterprise 5,000 
EPS / 2,000 Devices License, 
včetně maintenance dle článku 
4.2 Zadávací dokumentace 

1 - 525 300 Kč 525 300 Kč 1 050 600 Kč 

Oracle 12c SE2 
- Procesor 
licence 

Oracle 12c Standard Edition 2 – 
licencováno na procesor, včetně 
maintenance dle článku 4.3 
Zadávací dokumentace 

4 - 266 584 Kč 266 584 Kč 533 168 Kč 

Zabbix Zabbix – Silver level 1 50 050 Kč 50 050 Kč 50 050 Kč 150 150 Kč 

 

 

Celková cena plnění 
Bez DPH DPH s DPH 

7 889 332 Kč 21 % 9 546 091,72 Kč 
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Kontaktní osoby 

 

Kontaktní osoby jsou pro komunikaci v průběhu realizace předmětu Smlouvy stanoveny 
následovně:  
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Seznam poddodavatelů s určením částí plnění 

Dodavatel nebude plnit zakázku prostřednictvím poddodavatelů. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7,  
IČ: 00007064, ID datové schránky: 6bnaawp (dále jen „správce“), tímto informuje subjekty 

údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany správce, včetně rozsahu 
práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 
 

1. Jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává? 

Správce o Vás zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

 adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla, číslo 
bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o spolehlivosti plátce DPH); 

 údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo subjektu údajů, 

evidenční číslo daňového dokladu); 

 údaje o jiných osobách (kontaktní osoby subjektu údajů: jméno a příjmení, telefonní 
číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice); 

 obrazový záznam získaný z provozu kamerových systémů se záznamem (v případě, 
že subjekt údajů navštíví sídlo správce či některé z jeho pracovišť). 

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po 

dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. 

 

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů správce Vaše osobní údaje 
zpracovává? 

a) Provádění zadávacích řízení a uchovávání dokumentace o výběrovém řízení 
 Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa 

sídla, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní 
osoby subjektu údajů (v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová 
adresa, funkce či pracovní pozice) – je nezbytné pro účely splnění právní 
povinnosti správce spočívající v provedení zadávacího řízení za účelem 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a uchovávání dokumentace o 

zadávacím řízení; tyto povinnosti vyplývají pro správce buď přímo ze zákona 
nebo z rozhodnutí či smluv o poskytnutí dotace vydaných příslušným 
poskytovatelem v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 

b) Uzavření smlouvy a uskutečnění plnění dle smlouvy  

 Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa 
sídla, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, evidenční číslo 
smlouvy nebo evidenční číslo subjektu údajů, evidenční číslo daňového 
dokladu, kontaktní osoby subjektu údajů (v rozsahu: jméno a příjmení, 
telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice) – je nezbytné pro 
jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, a pro následné plnění takové smlouvy. 
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c) Plnění daňových povinností 
 Zpracování osobních údajů v rozsahu - jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa 

sídla, číslo bankovního účtu, evidenční číslo daňového dokladu, údaj o 
spolehlivosti plátce DPH – je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce 
spočívající ve vystavení a uchovávání daňových dokladů podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Ochrana práv správce v případě sporu se subjektem údajů 

 Rozsah osobních údajů uvedený v bodě 1 je správce oprávněn zpracovávat 
rovněž pro účely oprávněného zájmu správce, spočívajícího v zajištění 
ochrany práv správce pro případ eventuálního sporu se subjektem údajů. 

e) Ochrana osob a majetku v prostorech správce 

 Zpracování osobních údajů v rozsahu – obrazový záznam získaný z provozu 
kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v prostorách 

správce – je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce a třetích osob, 
spočívajícího v zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku správce 
i třetích osob. 

 

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup? 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho 

zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery správce. Smluvní partnery, kteří mohou 
zpracovávat Vaše osobní údaje, si správce pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm 

partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních 
opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, 
pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak 

zpracovávaných osobních údajů. 

 

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být: 
 osoby, kterým mohou být v souvislosti s plněním jejich smluvní povinnosti vůči 

správci Vaše osobní údaje poskytnuty (např. advokáti, auditoři); 
 osoby, které pro správce zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé 

technologií, které správce pro tyto služby využívá; 
 osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku správce prostřednictvím kamerových 

systémů se záznamem. 

V případě, že tak stanoví zákon, je správce povinen předávat Vaše osobní údaje orgánům 
veřejné moci. 
 

4. Po jak dlouhou dobu správce Vaše osobní údaje zpracovává? 

 Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu realizace smluvního vztahu, 
dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy, pro účely oprávněných zájmů správce. 

 V případě plnění právních povinností správce zpracovává osobní údaje po dobu 
stanovenou příslušnými právními předpisy.  

 Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů jsou kamerové 
záznamy uchovávány maximálně po dobu maximálně 30 kalendářních dní. V případě, 
že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné 
využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou 
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osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu 
orgánům činným v trestním řízení.  

 Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou 
mohou být tyto údaje zpracovávány, budou bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů správcem? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva: 
 Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, 

které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte 
právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 
Nařízení); 

 Právo na opravu (právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo aby doplnil neúplné osobní údaje); 

 Právo na výmaz (právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje bez zbytečného 
odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně); 

 Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby správce omezil zpracování, 
mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu správce ověřuje správnost 
údajů, nebo pokud by osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, ale nechcete 
provést jejich výmaz, nebo pokud již pominul účel zpracování, ale Vy osobní údaje 
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků); 

 Právo na přenesení údajů (toto právo Vám náleží za předpokladu, že zpracování je 
nezbytné pro splnění smlouvy – jedná se o právo získat osobní údaje, které se Vás 
týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo 
předat tyto údaje jinému správci (a to i přímo jedním správcem správci druhému, je-li 

to technicky proveditelné); 
 Právo na námitku (toto právo Vám náleží jen za předpokladu, že: 

o zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce 

nebo třetích osob – jedná se o právo požadovat, aby správce přestal 
zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody 
pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, 
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

 Právo obrátit se svým podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

 

6. Jak můžete správce kontaktovat? 

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše 
uvedených práv se můžete obrátit na správce osobně či písemně na kontaktní adrese 

správce. 
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